Alles over een
Entree-opleiding
bij Helicon
VMBO Kesteren

Entree-opleiding
in het kort
•	Zeer geschikt voor leerlingen die geen vmbodiploma kunnen halen of erg graag eerder bezig
zijn in de praktijk.
•	Minder verplichte vakken in je pakket: Nederlands,
Engels, rekenen, burgerschap, praktijk op school,
mentorles.
•	Eerst 2 jaar onderbouw vmbo. Daarna stroom je óf
door naar bovenbouw vmbo óf naar Entree.
•	Ook vanuit een andere middelbare school kun je
naar onze Entree-opleiding doorstromen.

Helicon,
een goede
keus!

•	Entree leerjaar 3 is een oriëntatiejaar, een combi
van school en 2 dagen per week stage.
•	Entree leerjaar 4 is examenjaar Entree, ook een
combi van school, 2 dagen per week stage én
examenbegeleiding.
•	We zorgen voor goede begeleiding door een klein
docententeam.
•	Jouw leerroute maken we samen voor jou

Samen bouwen we
aan jouw toekomst

persoonlijk op maat.
• Je sluit af met een mbo niveau 1 diploma.
• Doorstromen naar mbo niveau 2 is mogelijk.

2020
2021

Op een school waar je je snel thuis voelt,
in een veilige, prettige omgeving.
Met aandacht en veel ruimte voor jouw
eigen ontwikkeling.
Volg ons op

Helicon
VMBO Kesteren
Industrieweg 4
4041 CR Kesteren
(0488) 48 13 10
info.vk@helicon.nl

helicon.nl

helicon.nl

Kan ik alleen voor
groen kiezen?
Bij Helicon houden we van groen! Van de natuur,
het milieu, recreatie, voeding, dieren, bloemen en

Helicon VMBO Kesteren

planten. We weten er ook veel van, dus bij ons

Helicon VMBO Kesteren is een leuke school, waar

Maar als jij liever iets doet in een andere

iedereen elkaar kent. Een overzichtelijke school,

richting: zorg, techniek of economie

waar je jezelf kunt zijn. Een school met een gezellige

bijvoorbeeld, dan kan dat ook. We werken

sfeer en met goed onderwijs. Een school waar

samen met een ROC in de regio, zodat je nog

leraren naar je luisteren, met je in gesprek gaan en

meer mogelijkheden hebt. Je lessen volg je

met je samenwerken. Met respect voor elkaar. Een

bij ons en wij begeleiden je.

school ook met veel leuke activiteiten.

Ook instroom
in leerjaar 3
mogelijk!

kun je terecht voor een groene Entree-opleiding.

Kan ik hulp krijgen
als het even niet lukt?
Wij zijn een excellente school. Dat kun je als school

Onze Entree-opleiding

worden als je ergens in uitblinkt. Onze school staat
bekend om de goede begeleiding. Als je een vak

Voor sommige leerlingen is het lastig om een

erg moeilijk vindt of je weet niet goed hoe je moet

vmbo-diploma te halen. Als je niet zo gemakkelijk

plannen, kunnen we je daar bij helpen. Maar het

uit boeken leert of niet zo goed stil kunt zitten

kan ook zijn dat het juist heel erg goed gaat, en je

bijvoorbeeld. Dan kan een Entree-opleiding een

wat meer uitdaging nodig hebt. Ook dat kan bij

oplossing voor je zijn. De eerste twee jaar volg je

ons. We noemen dat leren op maat, je krijgt dus

`gewoon’ vmbo-lessen. Dat kan bij Helicon VMBO

altijd de hulp die je nodig hebt.

Kesteren, maar ook vanuit een andere middelbare
school kun je naar onze Entree-opleiding door
stromen. Vanaf het derde jaar loop je al twee dagen
per week stage bij een bedrijf. Daarbij begeleiden
we je goed. In het vierde jaar doe je géén vmboexamen, maar haal jij je mbo niveau 1 diploma.
Daarmee ben je klaar om door te stromen naar een
mbo niveau 2 opleiding.

