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Het
Leukste
Vmbo
Van
Zwolle

Haalt je beste binnenste buiten.

Groen & meer

Groei!
Onderwijs in een groene omgeving, dat is
Zone.college. Bij ons leer en werk je met
planten, bloemen, dieren, voeding en groene
techniek. Daarvoor hebben we op school allerlei
faciliteiten, zoals een moderne kas, een schooltuin
en uitgebreide dierverblijven. We hebben 2
opleidingsrichtingen op Zone.college: de vmbo.zone
en de mbo.zone. In deze brochure lees je alles over
het vmbo!
We zijn een betrokken school. In de vmbo.zone geven we les
in kleine groepen en met respect voor elkaar: want volgens
ons kun jij dán het beste groeien en jezelf ontwikkelen!
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Veelzijdig
en uitdagend
Lijkt het je leuk om in een omgeving met planten
en dieren met verschillende dingen bezig te zijn?
Dan is het vmbo van Zone.college echt iets voor jou!
Je kunt bij ons kiezen uit veel vakken, waardoor
je makkelijk kunt doorstromen naar alle sectoren
van het mbo. Kies je voor ons vmbo? Dan vind je
een groene omgeving leuk en wil je later meerdere
opties hebben op de beroepenmarkt.

Dier
& Zorg

Ben je praktisch en theoretisch ingesteld?
Dan voel je je bij ons thuis. Je kunt je diploma
in 4 jaar halen voor 1 van de 4 leerwegen. Je leert
op je eigen niveau door middel van inspirerende
(praktijk)opdrachten en werkt in een leuke,
gezonde en veilige omgeving. Ga jij dus voor
een brede, groene toekomst? Kies dan voor
vmbo Groen!

Veel mogelijk na
het vmbo Groen

Je leert veel in de vmbo.zone. Wij bieden vakken,
zoals Nederlands, Wiskunde en Aardrijkskunde/
Geschiedenis. Maar we geven ook veel aandacht
aan sport, cultuur, kunst en techniek.

Met een vmbo Groen diploma (afhankelijk van de
leerweg en het vakkenpakket) kun je doorstromen
naar elke mbo-richting of naar de havo.

Bij het vak ‘Loopbaanoriëntatie’ leer je over beroepskeuze,
budgetbeheer en gezonde voeding. Bij de mentorles en
het vak Drama staan we stil bij sociale vaardigheden. En
natuurlijk krijg je ook de vakken Groen, Plant, Dier, Bloem
en Voeding!

Groen & meer

Herkenbare
vakken

Dat komt doordat het vak Wiskunde verplicht is voor alle
leerlingen. De vmbo-leerlingen van Zone.college vinden het
Groene mbo-onderwijs trouwens een goede keuze na het
diploma. Veel leerlingen kiezen namelijk voor een mbovervolgopleiding in de mbo.zone!
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Diploma’s voor
alle leerwegen
Wij werken met verschillende leerwegen die passen
bij ieder type leerling. De eerste 2 jaar van het vmbo
volg je de basisvorming. Je kunt dan nog makkelijk
overstappen naar een ander niveau.
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Leren door doen

Gewoon
doen!
Het vmbo werkt in de derde en vierde klas met
beroepsgerichte profielen. Zone.college biedt als
enige in Zwolle het profiel Groen aan. Uniek en
bijzonder!
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Het profiel Groen is (net als de andere 9 profielen) een
combinatie van theorie en praktijk. Het profiel bestaat
uit de algemeen vormende vakken (avo-vakken), een
beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.
Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat elke
leerling volgt en is een brede oriëntatie op de Groene
sector. Daarbij laten we zien hoe de Groene vakken uit
de onderbouw met elkaar samenhangen en werken we
aan de thema’s (Dieren)welzijn, Gezondheid & voeding,
Duurzaamheid, Recreatie, Produceren, Logistiek en Handel.
In de derde klas staat elke week de ‘Groen-Doe(n)-dag’ op
het programma. Tijdens deze praktische lesdag werk je in de
praktijk aan de hand van een opdrachtkaart. We behandelen
meerdere thema’s en er komen verschillende vaardigheden
voorbij, zoals samenwerken en plannen.
In de vierde klas kies je - afhankelijk van je leerweg - een
aantal beroepsgerichte keuzevakken. Denk daarbij aan
Techniek, Paard, Water, Dier, Plant, Groen en Bloem.
Je loopt in dit jaar ook stage en je doet examen.
We geven onze lessen zoveel mogelijk op (externe)
praktijklocaties. Volgens leerlingen erg leuk en leerzaam!

Leren door doen

Leren gaat beter
door doen
Wij vinden dat je niet alleen kennis nodig hebt,
maar dat je ook moet leren hoe je die kennis
toepast. Je leert namelijk beter door te doen!
Kennis blijft natuurlijk belangrijk, maar sociale en
praktische vaardigheden zijn onmisbaar. Daarom zijn
we veel bezig met ‘doe-dingen’. Want door te doen,
zien en proberen, ga je je vanzelf dingen afvragen.
Je leert het beste door situaties op school, in de
praktijk of op stage!
We vinden het belangrijk dat je jezelf leert te redden. Daarom
leren we je dingen die je ook écht gaat gebruiken. Samen
kijken we wat je hebt gedaan en wat je lastig vond, zodat
we kunnen laten zien wat je hebt geleerd. We beoordelen
je niet alleen op kennis, maar kijken ook naar het proces:
hoe werk je, hoe voer je opdrachten uit en hoe zijn je stages
beoordeeld? Deze beoordeling sluit aan op de ontwikkeling in
het vervolgonderwijs.

Iedereen les op z’n
eigen niveau
In september 2018 zijn ruim 140 leerlingen met
hun nieuwe opleiding in de vmbo.zone begonnen.
Iedereen krijgt dezelfde onderwerpen en lessen,
maar we begeleiden je altijd op het niveau dat bij
je past!
Voordat je start in de eerste klas hebben wij contact met je
basisschool. Samen bepalen we op welk niveau jij begint.
In de onderbouw werken we met gemengde groepen:
leerlingen van verschillende niveaus zitten bij elkaar in
de klas. Je niveau kan in de loop van het jaar worden
bijgesteld: we evalueren je niveau regelmatig tijdens
docentenvergaderingen. Heb je meer uitdaging nodig?
Dan zorgen we ervoor dat je opdrachten krijgt die
passen bij een hoger niveau.
Je voert alleen of in groepjes opdrachten uit. Zo leer
je zelfstandig, maar ook samen met anderen. En die
vaardigheden komen in een vervolgopleiding en beroep
goed van pas! Aan het einde van de tweede klas kies je samen met je docent en ouders/verzorgers - voor 1 leerweg.
Hierin doe je ook examen. De klassen zijn vanaf de derde
klas dus meer op niveau ingedeeld. Vanaf dan werk
je aan dezelfde opdrachten als klasgenoten.
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Leren door doen

Buitenschoolse
activiteiten
We willen dat je het naar je zin hebt op school.
Daarom hebben we een actief programma: je gaat
op excursie, bezoekt bedrijven en instellingen
en bekijkt tentoonstellingen. Daarnaast
hebben we leuke activiteiten, zoals sportdagen,
klassenavonden, schoolfeesten, werkweken
en spelmiddagen. Hier zie je een greep uit
de activiteiten van vorig schooljaar:

Kunstendag
In samenwerking met de
Stadkamer volgen leerlingen
creatieve workshops, zoals Dans,
Rap en Grafisch tekenen.

Novemberfeest
Jaarlijkse feestavond met ieder
jaar een ander thema.

Verkeersmarkt
Leerlingen leren in verschillende
nagemaakte situaties hoe ze zich in
het verkeer moeten gedragen.
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De Groene Karavaan
In de Groene Karavaan assisteren
leerlingen Zwolse basisschoolleerlingen bij
het uitvoeren van groene opdrachtjes.

Sportactiviteiten
Leerlingen en docenten gaan de
sportieve strijd aan tijdens voetbal- en
basketbaltoernooien. In de nationale
sportweek maken leerlingen kennis
met nieuwe sporten en in de vierde
klas gaan we een dagje skiën in het
Duitse Winterberg.

Beroepenmarkt
Derdejaars vmbo-leerlingen van de
Gemengde Leerweg organiseren
jaarlijks een beroepenmarkt.
Ze nodigen het bedrijfsleven uit
om aan alle derdejaars
vmbo-leerlingen over hun
beroep te vertellen.

Talendorp
Minilessen
Leerlingen maken
basisschoolleerlingen
wegwijs in de lessen in
de vmbo.zone.

Eindexamenleerlingen testen hun
Engels in een nagebootste
praktijksituatie, zoals een
webwinkel of postkantoor.

Persoonlijk, veilig en gezond

Een wereldervaring!
We vinden het belangrijk dat je kennismaakt met
andere culturen. Daarom bezoeken onze leerlingen
in internationale uitwisselingsprojecten andere
scholen en voeren ze samen met de buitenlandse
leerlingen projecten en opdrachten uit.
Je verblijft in een gastgezin en praat alleen Engels.
Een hele ervaring! Je maakt zelf mee hoe het leven in
een andere cultuur is. Volgens onze leerlingen is het
een wereldervaring.

Nauw betrokken
Kleinschaligheid en betrokkenheid zijn belangrijke
waarden voor Zone.college. Daarom werken wij
zoveel mogelijk met een kernteam van docenten
dat de eerste 2 jaar lesgeeft aan een vaste groep
leerlingen. Zo leren jij en de docenten elkaar extra
goed kennen. Natuurlijk kennen docenten je bij
naam, maar ze weten het ook als er iets leuks is
gebeurd. En we zijn er ook voor elkaar in minder
goede tijden. We geven dan extra aandacht en
staan met de klas stil bij een gebeurtenis.
De mentor is 1 van je belangrijkste docenten. Tijdens
mentoruren bespreek je samen met de klas verschillende
onderwerpen, zoals ‘wat zijn de schoolregels’, ‘hoe maak
ik huiswerk’ en ‘hoe gebruik ik mijn agenda’. Leerlingen
organiseren ook klassenavonden samen met de mentor.
Andere taken van de mentor zijn: het uitdelen van
rapporten, het houden van evaluatiegesprekjes en het
vervullen van een taak tijdens de leerlingbesprekingen.
De mentor is de schakel tussen jou en andere docenten
en begeleidt alle leerlingen zo goed mogelijk. In principe
hebben jij en je klas 2 jaar dezelfde mentor. Zo is en
blijft je mentor betrokken bij alle leerlingen en leert hij
jullie goed kennen.
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Veilig en
kleinschalig
Je voelt je als leerling veilig op Zone.college.
Dat blijkt onder andere uit de landelijke enquête
rondom sociale veiligheid, waar wij ons bij
aansluiten. Sfeer en veiligheid scoren een ruim
voldoende en ook de begeleiding wordt als
positief ervaren.
Ook in ons gebouw willen we een veilige, kleinschalige
situatie creëren. Ons schoolgebouw heeft dan wel 3
verdiepingen en 70 lesruimten: tóch noemen we de vmbo.
zone kleinschalig. We geven de vmbo-lessen met name op
de eerste verdieping. De lokalen liggen dicht bij elkaar.
Door deze ruimtelijke indeling én door verschillende
pauzes en lestijden zijn het vmbo en het mbo van elkaar
gescheiden. Hiermee creëren we een overzichtelijke en
herkenbare omgeving.

Persoonlijk, veilig en gezond

Gezonde
schoolkantine
Pauze, gezellig! Lekker bijpraten en eten in de
kantine. Je kunt dagelijks verse broodjes,
frisdranken en fruit kopen bij de uitgebreide
catering. We hebben een gezonde schoolkantine,
ook volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.
Zo staat minimaal 80% van onze producten op
de Schijf van Vijf. We bereiden de weinige snacks
op een verantwoorde manier en producten zoals
frisdrank bevatten veel minder suiker. En de
komende jaren gaan we voor een nóg
gezondere schoolkantine!
Tijdens de pauze zorgen conciërges er samen met docenten
voor dat leerlingen zich aan de regels en afspraken houden.
Dus geen schoenen op tafel, zelf je rommel opruimen en
rekening houden met anderen. School moet namelijk leuk
zijn, voor iedereen. De conciërges zijn ook betrokken bij
andere activiteiten in het vmbo, zoals klassenavonden
en projecten.
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RESPECT!
Zone.college is een veilige school. En dat willen we ook graag zo houden! Daarom geven we op een leuke
en ontspannen manier aandacht aan (sociale) veiligheid. Wat hierbij centraal staat? Samen leren. Samen
werken we aan een school waar leerlingen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen
respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan.

Samen leren
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Altijd op de hoogte

Persoonlijk
gesprek
We houden je ouders/verzorgers op de hoogte van
jouw ontwikkeling en de gang van zaken op school.
We plannen jaarlijks mentor- en spreekavonden
met vakdocenten.
Je ouders/verzorgers kunnen op spreekavonden met
vakdocenten over jouw vorderingen praten. Bij de
mentoravonden gaat het niet over cijfers, maar over
andere onderwerpen die met jouw voortgang te maken
hebben. Je ouders/verzorgers kunnen natuurlijk ook
tussentijds een gesprek met je mentor aanvragen. De
ouderadviescommissie van het vmbo komt op voor jouw
belangen en die van je ouders/verzorgers. En natuurlijk
houden ze je ouders/verzorgers ook op de hoogte van de
ontwikkelingen.
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We werken
met Magister
Via onze website of een app kun je daarmee je
rooster, je cijfers en je huiswerk gemakkelijk en
snel bekijken. Ook je ouders/verzorgers kunnen
hiermee volgen hoe het met jou gaat op school.
Want leren doe je in de vmbo.zone niet alleen:
wij vinden het contact met je ouders/verzorgers
belangrijk. Ze denken met ons mee en zijn een
klankbord voor onze school.

Altijd op de hoogte

Passende
leerlingbegeleiding
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Wij geven veel aandacht aan je persoonlijke
ontwikkeling. We hebben daarbij niet alleen oog
voor kennis en vaardigheden, maar ook voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons doel?
Het bieden van een passende onderwijsplek aan
iedereen. Want zo kun jij succesvol de opleiding
afronden én een passende vervolgopleiding kiezen!

waarin staat hoe we er voor zorgen dat je zo goed mogelijk
de opleiding kunt volgen. Einddoel? Het behalen van het
diploma! De extra ondersteuning bestaat onder meer uit
leerlingbegeleiding, plaatsing in de zorgklas, deelname aan
de Groen+ voorziening met een rustige werkplek en hulp
bij plannen, een persoonlijke coach, kleine klassen, diverse
trainingen en schoolmaatschappelijk werk.

Alle leerlingen kunnen gebruikmaken van onze standaard
ondersteuning, zoals mentorlessen, huiswerkklas en
hulplessen voor Rekenen, taal en leervaardigheden.
Heb je (tijdelijk of in de gehele opleiding) extra onder–
steuning nodig? Dan maken we een ondersteuningsplan

Soms hebben we niet alle kennis in school en huren we
externe deskundigen in. Bij de voorlichting over alcohol en
drugs werken we bijvoorbeeld nauw samen met TACTUS. We
schakelen ook externe partijen in, zoals sociale wijkteams,
Dimence of Accare.

Wij staan voor
je klaar
Van docent tot conciërge: bij Zone.college houden veel
mensen een oogje in het zeil. Zo werken we aan een veilige
school waar iedereen zich op zijn plek voelt. Een aantal
medewerkers is actiever betrokken bij de begeleiding van
onze leerlingen:

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor jou
en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator stemt de zorg binnen Zone.college
op elkaar af en is verantwoordelijk voor de gehele
leerlingzorg. In wekelijkse besprekingen wordt de
leerlingzorg afgestemd op jouw wensen en eisen.

Personal Coach
Heb je meer zorg nodig dan de mentor alleen kan bieden?
Dan kun je een personal coach toegewezen krijgen. Dit is
een docent van Zone.college die extra gefaciliteerd wordt
om jou wekelijks te spreken over schoolse zaken, zo lang dat
nodig is.

Leerlingbegeleider
Op school zijn 2 leerlingbegeleiders met wie je kunt praten
over verschillende problemen. De leerlingbegeleider luistert
naar je en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Als je naar het voortgezet onderwijs kunt, kun je
kiezen voor Zone.college. Als je voor ons kiest, wil
je breed opgeleid worden in een groene omgeving.
Iedere leerling die volgens het onderwijskundig
rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons
een opleiding volgen. Oók als je al in de brugklas of
in het tweede jaar van het vo zit, kun je overstappen
naar ons vmbo Groen!

En nu…?

Wanneer kun je bij
ons terecht?

Open dag en
voorlichtingen!
Zelf ervaren wat het vmbo Groen is?
Gewoon even sfeer proeven, docenten
ontmoeten en het persoonlijke gesprek
aangaan? Kom langs op
onderstaande dagen!

Doe je aan een topsport? Dan ben je bij ons aan het juiste
adres voor het volgen van een opleiding! Zone.college is
namelijk een topsportvriendelijke school. We bieden extra
faciliteiten, zoals een flexibel rooster, zodat je kunt blijven
sporten op topniveau. Kijk voor meer informatie op
www.topsportoverijsselregiozwolle.nl.

Open dag

Voorlichtingsavond

donderdag 31 januari 2019
15.00 - 21.00 uur

Donderdag 22 november 2018
19.30 - 21.00 uur
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Minilessen

Inschrijven
Het inschrijven voor de vmbo.zone loopt via je
basisschool. Hiervoor vul je samen met je ouders/
verzorgers het inschrijfformulier in dat onder
andere aan de Zwolse Scholengids is toegevoegd.
Jij vult je persoonlijke gegevens in en je basisschool
licht onder meer de schoolvorderingen toe.
Het inschrijfformulier wordt samen met je
onderwijskundige rapport naar ons opgestuurd.
Dit kan tot uiterlijk 15 maart 2019, de officiële
sluitingsdatum voor inschrijven.
Wij vinden het belangrijk dat je een leuke schooltijd hebt. En
natuurlijk willen we dat je deze periode afsluit met een
diploma! Bij de toelating kijken we daarom goed naar alle
aangeleverde informatie. Blijkt daaruit dat je naar
verwachting een vmbo-diploma kunt halen? Dan kun je een
opleiding bij ons volgen. We gaan in onze beoordeling
uiteraard uit van de wettelijke criteria. We nodigen je
samen met je ouders/verzorgers uit voor een
kennismakingsgesprek. Na 2 kennismakingsdagen
begin je in het nieuwe schooljaar aan de opleiding.

donderdag 24 januari 2019
vrijdag 25 januari 2019
Aanmelden via
www.zone.college/minilessen

Goed
bereikbaar
Wij zijn goed bereikbaar voor iedereen. Kom je
met de bus of trein naar Zwolle? Dan kun je de
spoortunnel inlopen, het Lübeckplein oversteken en
vervolgens rechtsaf de Koggelaan inslaan. Door de
fietspaden en -tunnel onder het treinspoor kun je
ook op de fiets veilig naar school komen.
Onze school is ook per auto goed bereikbaar. Neem op de
IJsselallee de afslag richting Hanzeland en ga aan het einde
van de weg links. Het tweede gebouw aan je rechterhand is
Zone.college. Je kunt gratis parkeren achter onze school.

Meer informatie
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over
het vmbo Groen? Neem dan contact op met
Marc Kuijpers, Teamleider vmbo Groen
Tel. (038) 467 1

Over Zone.college
Vanaf het nieuwe schooljaar is Zone.college de nieuwe
naam voor Groene Welle. Samen met AOC Oost werken
we verder aan Groen onderwijs dat vooruitstrevend is
en nog beter aansluit bij de (beroeps)praktijk. Op de
locatie in Zwolle bieden we vmbo- en mbo-opleidingen
aan. We blijven een fijne plek waar je je thuis voelt,
waar je groeit en waar je leert over grenzen heen te
stappen. Zone.college haalt je beste binnenste buiten!

Zone.college
Koggelaan 7 | 8017 JN Zwolle | Postbus 552
8000 AN Zwolle | Tel. (038) 467 11 20
zwolle@zone.college | www.zone.college

biedt opleidingen aan in de vmbo.zone en mbo.zone

